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C1 – Zdobycie wiedzy w zakresie metodologii prowadzenia badań empirycznych w psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań
 prowadzonym w nurcie społeczno-poznawczym.

 C2 – Przeprowadzenie badania empirycznego oraz napisanie raportu z badania w formie pracy magisterskiej.
C3 – Pogłębienie wiedzy w obszarze poznawczej psychologii Ja.

 W1 – Zainteresowanie problematyką poznawczej psychologii Ja i motywacja do aktywnego zaangażowania w pracę badawczą.
 W2 – Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej.

W3 – Podstawowe kompetencje w zakresie poszukiwania i korzystania z literatury profesjonalnej, w tym artykułów empirycznych publikowanych
 w czasopismach naukowych.

W4 – Podstawowe kompetencje w zakresie statystycznej analizy danych (na poziomie przewidzianym w dotychczasowym programie studiów).

 WIEDZA
 1. Posiada wiedzę w zakresie metodologii badań empirycznych w psychologii. (K_W04)

2. Zna strukturę raportu z badań empirycznych według standardów APA, potrafi scharakteryzować poszczególne elementy tekstu raportu i
 rozumie treściowe różnice między nimi. (K_W04)

3. Nabył pogłębionej wiedzy w zakresie psychologii akademickiej w nurcie społeczno-poznawczym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
 samowiedzy i samoregulacji. (K_W08, K_W09)

 
 UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi efektywnie szukać literatury, korzystając m.in. z baz tekstów naukowych; potrafi krytycznie oceniać i korzystać ze zgromadzonych
 źródeł dla celów własnej pracy badawczej. (K_U04, K_U12)

 2. Potrafi przeprowadzić badanie empiryczne pracując pod nadzorem bardziej doświadczonego badacza. (K_U08, K_U09)
3. Posiada umiejętność przeprowadzenia statystycznej analizy zebranych danych oraz interpretacji uzyskanych rezultatów w świetle

 sformułowanych hipotez i literatury przedmiotu. (K_U09, K_U11)
4. Potrafi samodzielnie napisać i zredagować zgodnie ze standardami APA tekst raportu z badania empirycznego w formie pracy dyplomowej.

 (K_U03, K_U09, K_U12)
5. Potrafi zaprezentować aktualny stanu wiedzy na określony temat, a także komunikować wyniki przeprowadzonych przez siebie badań oraz

 poddać je dyskusji w grupie. (K_U03, K_U04, K_U12)
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Jest wrażliwy na problemy etyczne związane z prowadzeniem psychologicznych badań empirycznych; planując własne działania badawcze

 kieruje się zasadami etycznymi oraz standardami APA. (K_K02)
2. Potrafi krytycznie analizować wyniki badań empirycznych, a prezentując rezultaty własnych badań kieruje się obiektywizmem. (K_K07)

 - Krytyczna analiza źródeł
 - Konwersatorium z elementami dyskusji

 - Praca w małych grupach
- Prezentacje multimedialne
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 Zaliczone:
 Istotne postępy w realizacji projektu badawczego:

Semestr 7 – zapoznanie się z literaturą przedmiotu, w tym przegląd wyników dotychczasowych badań empirycznych; przygotowanie wstępnej
 wersji części „Wprowadzenie”.

Semestr 8 – sformułowanie pytań i hipotez badawczych, zaprojektowanie i przeprowadzenie badania (przynajmniej częściowe); przygotowanie
 wstępnej wersji części „Metoda”

Semestr 9 – dokończenie badań (jeśli nie zostały zakończone w semestrze 8), statystyczna analiza zebranych danych, przedstawienie i
 przedyskutowanie uzyskanych wyników; przygotowanie wstępnej wersji „Wyniki”

 Semestr 10 – interpretacja i dyskusja uzyskanych wyników; zredagowanie finalnej wersji pracy magisterskiej.
 

 Niezaliczone
Niewystarczające postępy w realizacji projektu, adekwatnie do oczekiwanego stopnia zaawansowania w jego realizacji (por. wyżej).
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 Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

 Literatura:

1. Analiza literatury przedmiotu, krytyczna ocena źródeł, uporządkowany przegląd koncepcji teoretycznych oraz wyników badań empirycznych na
 określony temat.

2. Metodologia badań empirycznych w psychologii ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki podejścia społeczno-poznawczego: formułowanie
pytań badawczych i hipotez, projektowanie procedury badania i dobór adekwatnych narzędzi badawczych, planowanie strategii statystycznej

 analizy zebranych danych.
 3. Przeprowadzenie badania empirycznego w psychologii – kwestie merytoryczne, etyczne, techniczne i logistyczne.

 4. Statystyczna analiza zebranych danych, interpretacja oraz dyskusja uzyskanych wyników w świetle hipotez oraz literatury przedmiotu.
 5. Przygotowanie raportu z badania empirycznego w formie pracy magisterskiej – specyfika poszczególnych części, standardy APA.

 
 Tematyka projektów badawczych realizowanych w ramach seminarium:

 - Pokora intelektualna (intellectual humility), jej korelaty, predyktory oraz funkcje.
 - Standardy Ja – ich struktura, treść i funkcje regulacyjne.
 - Adaptacyjne vs dezadaptacyjne aspekty koncepcji siebie.

- Rola samoświadomości oraz samowiedzy w procesach samoregulacji.

 Treści programowe przedmiotu:


